
Cod FP – 07 – 06, Ed.2 vers. 0 

 

 

 
 

 
                         
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea organizării unor evenimente  

pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 22259/2018 – K din 23.11.2018 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 22261/2018 - Y din 23.11.2018  al Direcţiei Coordonare Organizare; 

- Raportul nr. 22353/2018 - O din 26.11.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Raportul nr. 22287/2018 – O din 26.11.2018 al Comisiei pentru învăţământ, 
cultură, culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi  relaţii externe; 

- Raportul nr. 22301/2018 - A din 26.11.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 

- Raportul nr. 22396/2018 - G din  26.11.2018 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 

 În conformitate cu : 
- prevederile art.3 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 108 - 110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu 
modificările și completările ulterioare; 
 -prevederile art.6 alin.(1) din Legea nr.91/2018 privind Centenarul Războiului 
pentru Întregirea Neamului și Centenarul Marii Uniri; 
 - prevederile art.10, art. 91 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) pct. 1 ,2, 3, 4, 6 şi 14 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  

 Art.1 Se aprobă organizarea unor evenimente pentru celebrarea Centenarului 
Marii Uniri, respectiv Gala de premiere în cadrul acţiunii „10 pentru Ialomiţa” și 
premierea veteranilor de război de pe raza judeţului Ialomiţa. 
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Art.2 Se aprobă acordarea unor premii cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii 

Uniri din bugetul judeţului veteranilor de război cu domiciliul în raza judeţului Ialomiţa în 
cuantum de 1.000 de lei/net. 
 
 Art.3 Veteranii de război beneficiază de drepturile prevăzute de prezenta hotărâre 
dacă la data adoptării au domiciliul în raza judeţului Ialomiţa, pe baza actului de 
identitate și a legitimaţiei de veteran de război. 
 
 Art.4(1) Se aprobă conferirea plachetei „10 pentru Ialomiţa” personalităţilor 
selectate conform metodologiei ce constituie anexa la prezenta hotărâre, în cadrul unei 
ceremonii oficiale. 
 (2) Personalităţile vor fi selectate de Comitetul consultativ desemnat, lista 
nominală a beneficiarilor urmând a fi aprobată prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 
 
 Art.5 Se aprobă efectuarea plăţii sumelor necesare ducerii la îndeplinire a 
prevederilor articolului 1 al prezentei hotărâri din bugetul judeţului pe anul 2018. 
 
 Art.6 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
  
 Art.7 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 
          Contrasemnează, 
            Secretarul judeţului Ialomiţa 
                 Adrian –Robert IONESCU 
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